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Szabadidősport és Természetbarát Egyesület  Nagykálló     Web: www.szate.hu   Email: szatenagykallo@freemail.hu 

 

 

Az eseménynaptár (V.-2019/6) ---  Utoljára módosítva:  2019. július 20-án.  

        
                                                                                                                                                  

január 1 

(kedd) 

Nyílt gyalogtúra (Nyírség) Évköszöntő gyaloglás Nagykálló környékén. 

Utazás menetrend szerinti autóbusszal.                                                             

Újszőlőskert  Kauzsai-tanya  Mohos-tó  Forrás-tanya  Lobó-tető  

Kenderáztató-tó  Nagykálló 
Táv és szint kb.:   max. 15,0 km +50m -50m    

  

január 12 
Nagykálló (Volt sportcsarnok, jelenleg iskolai tornaterem) 

XVIII.  Dr. Major Attila Nemzetközi Teremlabdarúgó Emléktorna 

  

január 19 
Nyílt gyalogtúra (Zempléni-hg)                                                     

Mogyoróska  Boldogkőváralja  

Táv és szint kb.:  11,0 km +104m -247m    

  

február 16 

Nyílt gyalogtúra (Erdőspuszta)     Az Alföldi kéktúra egy szakaszának bejárása 

Nyírmártonfalva   Petőrészi kilátó  Hármashegyi kilátó   Hármashegyi-tó    

Halápi csárda  

Táv és szint kb.:  13,5 km +150m -165m    

Túra után hazafelé megállunk fürdeni Hajdúnánáson! 

  

március 9 

(szombat 

Cali bácsi 90 éves 

Veterán Teremlabdarúgó Mérkőzés 

Nagykálló (Volt sportcsarnok, jelenleg iskolai tornaterem) 

  

március 15 

(péntek) 

13. Utcai Futóverseny   

Nagykálló – Szabadság tér   

  

március 23 

 

Nyílt kirándulás (Szlovákia)     Márciusi vártúra.  

Borsi( Rákóczi-várkastély)  Kövesdi vár  Szalánci vár  Kassai városnézés 

Táv és szint kb.:               0,4km +20m -20m   *  3,3 km +170 m-170m   * 

  

március 24 

(vasárnap) 

Nyílt gyalogtúra (Nyírség) Víz Világnapja - március 22.  

- Nyílt környezetvédelmi séta a Harangodi-tó mellett -       

  

április 13 
Nyílt gyalogtúra (Szlovákia)     Áprilisi vártúra.  

1 nap 3 vár      * Csicsva vár         Jeszenő vára        Barkó vár              

Táv és szint kb.:  2,2km +90m -90m   *  2,8 km +220m -220m   *  3,1 km +135 m-135m    

  

április 22 

(hétfő) 

Nyílt gyalogtúra (Nyírség) A FÖLD NAPJA   

- Nyílt környezetvédelmi túra a Harangodi erdő jelzett turistaútjain -   
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május 11 

Nyílt kirándulás (Szlovákia)     Májusi vártúra. 

1 nap 3 vár   *  Hőnig vár Hanigovsky hrad (Hangovice  Lutina)  Sóvár Zbojnicky hrad 

(Ruska Nova Ves)   Sebes vár (Podhrarik)   ha marad idő akkor esetleg Eperjesen a Kálvária  

Táv és szint kb.:  7,0km +310m -380m  * 3,1 km +135 m-135m  *  2,8 km +190m -190m 

  

május 25 
Nyílt kirándulás (Románia)     Torockószentgyörgyi vártúra. 

1 nap 1 vár, és ami még belefér!   Torockó (Rimetea) és a Kőközi-szoros 

  

június 15 
Nyílt gyalogtúra (Bükk-hg.)                                                         

Bélapátfalváról Bélapátfalvára a Bélkőn keresztül 

Táv és szint kb.:  13,5km +630m -630m 

  

július 13 
Nyílt gyalogtúra (Szlovákia) 

Kirándulás Körmöcbányára 

  

augusztus 10 

munkanap 

Nyílt kirándulás (Zempléni-hg)                                          

Kőkapu  Nagy-Terem-kő  Nagy-Koprina  Kőkapu 
Táv és szint kb.: 13,5km +630m -630m 

  

augusztus 24 

(szombat) 

Nyílt Kegyeleti séta (Nyírség) „HORVÁTH IBOLYA” Kegyeleti séta  

(A SZATE első elnökére emlékezünk.)  Kuki VíziBázis  SZATE ösvény  Ibolya-

liget  SZATE ösvény  Kuki VíziBázis 

  

szeptember 7 
Nyílt gyalogtúra (Aggteleki-karszt) 

Jósvafőről    Aggtelekre 

Táv és szint kb.: 10 km +500m -380m  

  

szeptember 23-29 

Európai Sporthét Nagykállóban - Harangodon  

Hétköznap 17.00 -19.00 óráig, szombaton és vasárnap 10.00 -18.00 óráig  

Rövid gyalogtúra és Nordic Walking a „KUKI” VíziBázis környékén.  

Szeptember 28-án kirándulás Hollókőre. 

Rövid gyalogtúra Felsőtoldról  a Hollókői várig, majd ismerkedés Hollókő 

látnivalóival! 

(Tanösvények, múzeumok, ajándékboltok, kézművesek, vendéglátóhelyek.) 

  

október 5 
Nyílt gyalogtúra (Nyírség)  Világ Gyalogló Nap I. 

Nagykálló környékén 

október 6 
Nyílt gyalogtúra (Nyírség)  Világ Gyalogló Nap II.  (Diószegi Béla Emléktúra) 

Nagykálló környékén 

  

október 26 
Nyílt gyalogtúra (Zempléni-hg.)                                           

II. Bődi Gábor Emléktúránk Újhuta környékén 

 Tervezett túratáv kb.: 10-12 km.     

  

november 16 
Nyílt gyalogtúra (Zempléni hg.)                                            

Vágáshuta  Fekete-hegyi kilátó (560 m.)  Mikóháza  
Tervezett túratáv: 13.5 km.    Szint: +435 m.   -485m 

  

december 7 

munkanap 

Nyílt gyalogtúra (Zempléni-hg.)                                           

Mikulástúra a komlóskai Telér tanösvényen 

Tervezett túratáv kb.: 10.0 km.    Szint: +510 m.   -650m   

  

2020. január 1 

(szerda) 

Nyílt gyalogtúra (Nyírség) Évnyitó gyaloglás Nagykálló környékén. 

Utazás menetrend szerinti autóbusszal.                                                             

Újszőlőskert  Mária út Erdei Iskola (Napkor) Ibolya-liget Kuki VíziBázis  

Nagykálló 

Tervezett túratáv kb.: 16.0 km.    Szint: +100 m.   -100 m.        
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A  r e n d e z v é n y e i n k e n  m i n d e n k i  s a j á t  f e l e l ő s s é g é r e  v e s z  r é s z t !  
 

A szervezők a program változtatásának a jogát fenntartják, 

tekintettel az időjárási, vagy más előre ki nem számítható tényezőkre, 

vagy a résztvevők felkészültségét figyelembe véve!  

                                                                

 

 

 

 

 

Nagykálló, 2018. december 05.  
       

 

 

 
         Dr. Szabóné Pető Marianna 

                    a SZATE elnöke 

 


